විනිම පාරාාන රදපාරාර්තරම්් කව
2012 මැයි මහ 30 රවනි දින

මහජනතාව දැනුවත් කිරීමයි
නීති විර ෝධී විරේශ මුදල් රවරෙඳාම
අසීමිත ප්රතිාා

ාැිය

හැකි වව

රන ර ුතත් කාා ර

හහතිා රදමි්, හමහ

පුේගායි් මුද්රිත හා විදුත් මාය සහසරහ රම්ම අ්තර්ජාා

හමාගම් හා

හ හාද ා නු ාවන ප්රචාා ා දැ්ීමම්

මගි් ජනතාව විරේශ මුදල් රවරෙඳාම් කිරීරම් වයාපාරා රවත රපාරෙීීමම ා තු ක ා න වව ශ්රී ාාාා
මහ වැාුතව රත  කරු ාැබී ඇත.
එරම්ම හමහ

හමාගම් තම නිර ෝජිතයි් ර දවා ජනතාව රපාරෞේගලිාව හමු ීම, සවු්

විරේශ මුදල් රවරෙඳාම් කිරීම මගි් විශාා වශර ් ාා ඉපාරයි හැකි වව හහතිා රවමි් ජනතාව
ඒ රාර හි රපාර ෙීවා ගැනීම උත්හාහ ද නු ාැරේ. එම නිර ෝජිත ් මගි් රම්ම මුද්රිත හා විදුත්
මාය සහසරහ හහ අ්තර් ජාා හ හා සිදු ා නු ාවන ප්රචාා ා දැ්ීමම් මගි් ද, ජනතාව විරේශ මුදල්
රවරෙඳාම රාර හි උන්දු ා , හමාගමක්, තනි පුේගා වයාපාරා

ක් රහෝ පුේගාර ුත හමග ශ්රී ාාාා

රුපි ල් වලි් මූලිා කර ෝජන ක් ා පාරසුව අ්තර්-ජාාගත ගිණුමක් වව පාරරිවර්තන ා ගැනීරම්
රහෝ කර ෝජා ාරේ නමි් විවෘත ා න ාද අ්තර්-ජාාගත ගිණුමා හම්ව් ා ඇති හ , වැ
රහෝ රවනත් විදුත් මුදල් වමවමාරු ාාපතපාරත් හ හා රගීමම් සිදු කිරීම කදී රේ රාර හි මහජනතාව නිත
උන්දු ා නු ාවයි.
හමාගම් හහ පුේගායි් විසි් සිදු ා න ාද රමවැනි වයාපාරා

නිහා ඉතා විශාා වශර ් මුදල්

අහිමිා ගත් පුේගායි් පිළිවඳව ශ්රී ාාාා මහ වැාුතව මෑත ාාාර දී රත  කරු ාැබී ඇත.
ශ්රි ාාාා මහ වැාුතර අවහ
රවනත්

ා

මුදල්

කි් රත ව, විරේශ මුදල් රවරෙඳාම් කිරීරම් ර දීම, ඒ හම්ව්ර ්

ැීමම, විනිම

පාරාාන පාරනරත් 5(1) වග්ති

හා 7(a) වග්ති

උල්ාාඝන

කිරීමක් වන අත , විනිම

පාරාාන පාරනත අනුව රම

දඬුවම් ාැිය

හැකි ව දකි. එම නිහා රමව්

නීති විර ෝධී ා තු ක හඳහා හවුල් රන වන රම් ශ්රී ාාාා මහ වැාුතව ජනතාවරග් ඉල්ාා සි..

